
 

 

Til Omsorg og Livskraftudvalget  

Høringssvar om etablering af skæve boliger. 
 

Udsatterådet er meget glade for, at et af vores ønsker gennem snart tre år er kommet på den politiske 

dagsorden. Vi kunne sædvanen tro godt tænke os længere tid til høringssvaret, således at vi kunne nå at 

indsamle aktuel viden fra medarbejdere på området og at Rådet samlet kunne mødes (hvis coronaen ikke 

begrænsede det.) 

Heldigvis er der en del kommuner (omkring 30), som allerede er i gang med at etablere skæve boliger. De 

erfaringer der er fra de kommuner kan og bør bruges i den videre proces. 

Formålet må være at sikre at udsatte / syge mennesker får en bolig, hvor han/ hun kan bo så længe de 

ønsker det, få ro i sit liv, stabiliseret økonomi, sygdom og evt. misbrug. Derefter kan personen i samarbejde 

med den sociale støtteperson få mulighed for at vurdere, hvad der videre skal ske.  

Brugergruppe 
Ved etablering af boligerne er der ikke brug for et ensartet tilbud, men flere tilbud. Borgerne, der har brug 

for en skæv bolig, er ikke en homogen gruppe. Derfor anbefaler vi et tæt samarbejde med de 

medarbejdere, der til daglig er knyttet til den sociale indsats omkring borgerne, og dermed kender dem 

bedst. Borgernes ønsker og viden om egen sygdom/ tilstand bør ligeledes inddrages.  

Det er vigtigt for succes med boligerne, at kemien blandt beboerne er i orden. Derfor bør medarbejdere og 

beboere inddrages ved visitation til boligerne. 

Boliger  
Boligerne bør være selvstændige enten to værelses eller et med mulighed for skillerum. Flere af de udsatte 

over 40 har muligvis børn, så der bør være mulighed for, at der kan være samvær. Toværelses ville også 

gøre at to kan flytte sammen, og at man derfor kan bevare boligen i tilfælde af lysten til at dele sit liv med 

en anden.  Det ville være godt med lidt udendørs areal til alle bolig. Vi vil anbefale max.5-6 bolig pr. enhed  

Placering 
Boligerne bør primært placeres i nærheden af andet byggeri, således at de udsatte ikke føler sig sat udenfor 

samfundet, og de har mulighed på lige fod med andre mennesker at kunne bruge de faciliteter der er i 

området.  Selvfølgelig i behørig afstand så den udsatte borger ikke føler sig presset, og der er plads til at det 

lille fællesskab af skæve boliger har mulighed for at fungere på egne præmisser . 

Derudover vil der være brug for nogle enkelte isolerede boliger for mennesker (f. x. veteraner) der for tiden 

ikke ønsker /magter at være en del af et fællesskab, men som får ro ved enten at bo i et naturområde eller 

et industrikvarter e. l  

Hillerød Kommune bør, hvis det er muligt i fremtidige byggerier, lave aftaler med bygherrer ,således at der i 

alle byggerier tages hensyn til behovet for både billige og skæve boliger.  F. x i det nye lokalområde 

Favrholm. Det er tæt på hospital – grønne områder –station, og der skal bygges rigtig mange nye boliger. En 

oplagt chance til nytænkning. 



 

 

I forhold til ældre byggeri har vi et forslag om, at gennemgå muligheder for om nogle af de eksisterende 

boliger kunne laves om til en skæv bolig f. x pedelboliger og kontorer, der ikke bliver brugt. 

Vi vil fraråde, at de eksisterende husvildeboliger ved Trollesbro bruges til skæve boliger.  Der er en alt for 

blandet brugergruppe og mange ind-og udflytninger. Pavillionboligerne ligger for tæt på hinanden. Ingen 

udenomsplads. Det er svært ikke at følge med i, hvad naboen foretager sig, og evt. blive indblandet i noget, 

man ikke har lyst til . Der er i perioder for mange stoffer i omløb i og omkring området.   

Den Sociale indsats 
Ved etablering af boliger er det vigtigt at den sociale indsats hver enkelt borger er godkendt til følger med. 

Derudover er det vigtigt, at der ansættes en social vicevært som deles af beboerne. Mange vil have brug for 

en hånd til nogle praktiske ting, få flyttet ind – skaffet møbler – måske læst et brev – hjælp til at løse en 

konflikt med naboen etc. 

Information til borgere i nærområdet er yderst vigtig. Der er rigtig mange fordomme om vores udsatte 

borgere, men mange borgere vil også være hjælpsomme og inddragende, hvis de selv føler sig godt 

informeret.  

Vi håber at blive inddraget i den videre og glæder os til at der kommer husly til de mest udsatte borgere i 

vores kommune . 

 

Venlig hilsen 

Hillerød Udsatteråd 

Hanne Hou 
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